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Introducere. În capitolul ce 
reglementează antrepriza din 

Codul civil al Republicii Moldova, 
sunt evidenţiate norme atribuite la 
anumite tipuri ale contractului de 
antrepriză: în vederea deservirii 
sociale a populaţiei, în construcții, 
în vederea executării proiectelor şi 
în vederea satisfacerii necesităţilor 
statului. În cadrul relaţiilor dintre 
persoanele juridice, persoanele fi-
zice și juridice, de cele mai dese 
ori, încheie următoarele tipuri de 
contracte de antrepriză: privind 
reparația construcțiilor şi edificiilor 
de producţie, locative şi obștești; 
privind reparația mijloacelor de 
transport, a utilajului tehnic şi indi-
vidual; privind reparația obiectelor 
cultural-sociale în perioada terme-
nului de garanţie[8, p.125].

Cea mai largă aplicabilitate 
dintre toate tipurile de antrepriză 
o are antrepriza în vederea prestă-
rilor de servicii a populaţiei, deoa-
rece, la acest contract se recurge 
întotdeauna când este necesar de a 
repara, a confecționa o haină, un 

obiect etc. Codul Civil al Republi-
cii Moldova nu prevede o divizare 
a diverselor tipuri de antrepriză, 
reglementând antrepriza la ge-
neral, astfel, de a ne fi mai uşor 
de explicat vom face o delimita-
re a contractului de antrepriză[4, 
p.134]. 

Metode aplicate și materiale 
utilizate. În procesul studiului au 
fost aplicate metodele generale de 
cunoaștere ale dreptului contrac-
tual, precum ca istorică, deducti-
vă, logică, analitică, comparativă, 
etc., fiind folosite și combinate în 
dependență de problematica abor-
dată în lucrare. Cu toate acestea, 
materialele utilizate în cercetare, 
le constituie operele savanților din 
domeniu, care reprezintă doctrina 
juridică din Republica Moldova, 
România, Federația Rusă.

Rezultatele obținute și 
discuții. Contractul de antrepriză 
poate fi încheiat atât între persoa-
ne fizice şi persoane juridice, cât 
şi între persoane juridice. Calita-
tea de antreprenor o pot avea atât 

persoanele fizice, cât şi persoa-
nele juridice de drept privat sau 
publice[14, p. 220].

În cadrul acestor relaţii de cele 
mai dese ori, se încheie diverse 
tipuri de contracte de antrepri-
ză. Contractul de antrepriză în 
construcţii este caracterizat prin 
anumite particularități, atât în ce 
priveşte condiţiile de încheiere, 
cât şi în ce priveşte condiţiile de 
executare.

Din punct de vedere economic, 
construcţia apare ca o activitate în-
dreptată spre crearea şi menţinerea 
fondurilor fixe. Se cunosc trei for-
me de efectuare a construcțiilor:

Metoda gospodăriei1.  - în acest 
caz toate lucrările de construcție şi 
montaj se efectuează cu forțele şi 
mijloacele investitorului.

Metoda antreprizei2.  - toate 
lucrările se efectuează de agen-
ţii economici specializați în con-
strucţia ce activează permanent în 
calitate de antreprenor.

Metoda mixtă3.  - prin care se 
îmbina metodele menţionate.
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În baza contractului de antre-
priză în construcţii, organizaţia – 
antreprenor, se obligă să constru-
iască cu forțele proprii şi să pre-
dea organizaţiei – client, obiectul 
prevăzut de contract (comanda, 
în conformitate cu documentația 
de proiect aprobate în termenul 
stabilit), iar clientul se obligă să 
pună la dispoziţia antreprenoru-
lui un șantier de construcție, să 
predea documentația de proiect 
şi deviz, să asigure finanțarea la 
timp a lucrărilor de construcţii, să 
recepționeze obiectul şi să achite 
costul lui[5, art. 946]. O altă de-
finiţie, după părerea noastră, mai 
profundă, o găsim în Comentariul 
cu privire la aplicarea S.N.C.11, 
unde contractul de construcție 
este contractul încheiat între an-
treprenor (contractor) și benefi-
ciar (client) pentru construirea 
unui obiect sau a unui grup de 
obiecte, care se află într-o strânsă 
interrelație și interdependență în 
ceea ce privește condițiile de pro-
iectare, tehnologia construcției și 
funcționării sau destinația (utiliza-
rea) lor finală[24].

Contractul de antrepriză în 
construcţii este un contract one-
ros, consensual şi bilateral, dar 
și de executare succesivă. În pre-
zent a decăzut caracterul planifi-
cat al acestui contract, reieşind din 
principiul libertăţii contractuale. 
Codul Civil al Republicii Moldo-
va reglementează numai aspecte 
generale referitoare la construc-
ţii, renunțând la caracterul impe-
rativ al normelor din domeniul 
construcțiilor capitale, orientând 
părţile spre o reglementare con-
tractuală a raporturilor. Totodată, 
legea impune părţilor respecta-
rea unui mare volum de norme 
tehnice cu privire la desfăşurarea 
lucrărilor de construcție. Legea 
nr. 721 din 02.02.1996, privind 
calitatea în construcții[18] con-
stituie una dintre normele de bază 
pentru încheierea contractului 

de antrepriză în construcții. Po-
trivit legii menționate, calitatea 
construcțiilor constituie rezultanta 
caracteristicilor de comportare a 
acestora în exploatare, în scopul 
satisfacerii, pe întreaga durată de 
existență, a exigențelor utilizato-
rilor și colectivităților. Sistemul 
calității în construcții se apli-
că în mod diferențiat, în funcție 
de categoriile de importanță ale 
construcțiilor conform regulamen-
telor și procedurilor de aplicare a 
fiecărei componente a sistemu-
lui. Clasificarea,  în categorii de 
importanţă, se face în funcţie de 
complexitate, destinaţie, mod de 
utilizare, grad de risc sub aspectul 
siguranței, grad de protecţie a me-
diului, precum şi după  conside-
rente economice. Pentru obţinerea 
unor construcţii de calitate cores-
punzătoare sunt obligatorii reali-
zarea şi menţinerea construcțiilor 
pe întreaga durată de existenţă a 
următoarelor exigențe esenţiale:

A  - rezistenţă şi stabilitate;
B  - siguranţă în exploatare;
C  - siguranţă la foc;
D  - igienă, sănătatea oameni-

lor, refacerea şi protecţia mediului 
înconjurător;

E  - izolație termică, hidrofugă 
şi economie de energie;

F - protecţie împotriva zgomo-
tului[18].

Obligaţiile privind realizarea 
şi menţinerea pe întreaga durată 
de existenţă a construcțiilor, a exi-
genţelor esenţiale prevăzute[18] 
revin factorilor implicați în con-
ceperea, proiectarea, execuția şi 
exploatarea construcțiilor, precum 
şi în post utilizarea lor potrivit 
responsabilităților fiecăruia, indi-
ferent de tipul de proprietate a in-
vestitorului. Acești factori sunt in-
vestitorii, cercetătorii, proiectanții, 
verificatorii de proiecte atestați din 
cadrul instituțiilor autorizate în 
verificarea proiectelor, fabricanții 
şi furnizorii de produse pentru 
construcţii, executanții, proprieta-

rii, utilizatorii, responsabilii teh-
nici, experții tehnici, diriginții de 
șantier, personalul de specialitate 
din laboratoarele de încercări în 
construcţii, specialiștii serviciu-
lui de control intern al calităţii al 
agenţilor economici cu activităţi 
în construcţii, personalul ingine-
resc al serviciului de gestionare a 
fondului existent, persoane fizice 
sau juridice, precum şi autorităţi-
le administrației publice locale şi 
asociațiile profesionale de profil.

Părţile contractului de antrepri-
ză sunt: antreprenorul şi clientul. 
În calitate de antreprenor activează 
orice persoană fizică sau juridică, 
care dispune de licență eliberată 
de Ministerul Dezvoltării Regio-
nale și Construcțiilor al Republicii 
Moldova. Legislaţia[16] în vigoa-
re prevede, că executarea lucră-
rilor de construcție, instalării sau 
reparației, ca şi desființarea aces-
tora se pot face numai în temeiul 
şi cu respectarea unei prealabile 
autorizații administrative. Elibe-
rarea acestei autorizații se face 
numai pe baza unor proiecte veri-
ficate de către specialiștii atestați, 
iar lucrările pot fi executate numai 
de persoane fizice sau juridice au-
torizate.

Conform Regulamentului de 
atestare a specialiștilor cu activita-
te în construcții[16], activitatea de 
execuție a construcțiilor se poate 
face numai de specialiştii atestați 
în acest domeniu.

Sunt în drept să exercite activi-
tăţi de proiectare a construcțiilor, 
dirijare şi verificare a lucrărilor 
de construcţii, încercări de labo-
rator, controlul intern al calităţii 
şi gestionarea fondului constru-
it specialiștii atestați ca persoa-
ne fizice în nume propriu sau ca 
angajaţi ai agenţilor economici 
care desfășoară aceste activități. 
Atestarea se efectuează o dată în 
5 ani de către comisia de atestare 
constituită de către Organul naţi-
onal de dirijare în construcţii. Se 
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recunosc automat ca specialiști 
atestați în domeniile menționate 
specialiștii care dețin certificate 
eliberate de organismele de cer-
tificare acreditate de organismele 
naționale de acreditare ale Uniunii 
Europene, cu excepția cazurilor 
când legislația Republicii Mol-
dova stabilește condiții specifice 
obligatorii.

În prezent, participanții la cir-
cuitul civil sunt în aceeaşi măsură 
cu organizaţiile de stat şi între-
prinderile private precum şi cele 
străine, ceea ce a avut ca rezul-
tat limitarea sferei de aplicare a 
construcțiilor finanțate de stat şi, 
în general, a construcțiilor realiza-
te conform planului de stat.

În calitate de client activează 
orice persoană fizică sau juridică. 
Deseori funcţia clientului, în spe-
cial, executarea controlului asupra 
executării lucrărilor se transmit 
unor organizaţii specializate, care 
activează în calitate de reprezen-
tant al clientului[14, p.53].

În aceste cazuri calitatea de cli-
ent şi investitor nu o îndeplineşte 
una şi aceeaşi persoană. Investito-
rii sunt persoane fizice sau juridice 
care finanțează şi realizează inves-
tiţii sau intervenții la construcțiile 
existente în sensul legii şi răspund 
de îndeplinirea următoarelor obli-
gaţii principale referitoare la cali-
tatea construcțiilor:

stabilirea nivelului calitativ a. 
ce trebuie realizat  prin proiectare 
şi execuție pe baza documentelor 
normative, precum şi a studiilor şi 
cercetărilor efectuate;

obţinerea certificatului de b. 
urbanism, autorizației de construi-
re şi avizelor prevăzute de lege;

prezentarea proiectelor pen-c. 
tru verificare şi înlăturarea neregu-
lilor depistate în urma verificării;

asigurarea verifică-d. 
rii  execuției corecte a  lucrărilor 
de construcţii  prin responsabili 
tehnici atestați sau agenţi econo-
mici de consultanţă specializați şi 

autorii proiectelor, pe tot parcur-
sul lucrărilor;

acționarea  în vederea e. 
soluționării neconformităților, a 
defectelor apărute pe parcursul 
execuției lucrărilor, precum şi a 
deficienţelor proiectelor;

asigurarea recepției lucră-f. 
rilor de construcţii la terminarea 
lucrărilor şi (sau) la expirarea pe-
rioadei de garanţie;

întocmirea cărții tehnice a g. 
construcției şi predarea acesteia 
către proprietar;

asigurarea expertizării h. 
construcțiilor de către experţi teh-
nici atestați  în cazurile în care la 
aceste construcţii se execută lu-
crările.

Obiectul contractului este re-
zultatul activităţii antreprenorului 
exprimat într-o formă decisivă. 
Reieşind din schimbarea relaţiilor 
economice, s-a schimbat nu numai 
metoda de reglementare a acestui 
contract, dar şi obiectul de regle-
mentare. Ca rezultat, s-a lărgit şi 
sfera de aplicare a acestui con-
tract. Astfel, obiectul contractului 
îl poate constitui construcţia unei 
instalații a clădirii noi, fie execu-
tarea altor lucrări de construcție. 
Volumul lucrărilor atribuite la 
cele de construcție este limitat, 
acestea pot consta în construcţia 
sau reconstrucția întreprinderilor, 
edificiilor şi a altor obiecte, de 
asemenea executarea lucrărilor de 
montare, lansare şi a altor lucrări 
legate de construcția obiectului 
respectiv[19, p.83].

Contractul de antrepriză în 
construcții poate să prevadă și con-
struirea unui singur obiect cum ar 
fi, de exemplu, o clădire, un pod, un 
baraj, o conductă, un drum, un tu-
nel etc., sau construirea unui grup 
de obiecte care sunt într-o strânsă 
interrelație sau interdependență în 
ceea ce priveşte condiţiile de  pro-
iectare, tehnologia construcției şi 
funcţionării ori după destinaţia 
(utilizarea) lor finală, de exemplu, 

construirea clădirilor de produc-
ţie ale întreprinderii şi montarea 
utilajului, extinderea producţiei 
(punerea în funcţiune a unor linii 
tehnologice noi), reconstrucția 
şi reutilarea tehnică a întreprin-
derilor în funcţiune sau a subdi-
viziunilor acestora, menţinerea 
capacităţilor întreprinderilor în 
funcţiune, de exemplu, pregătirea 
unor orizonturi noi în mine şi sec-
toare  pe profiluri, descoperirea şi 
pregătirea rezervelor de zăcămin-
te pentru explorare etc., reparația 
capitală a clădirilor, construcțiilor 
speciale şi a altor obiecte ale între-
prinderilor în funcţiune[17]. 

Legislația Federației Ruse[6] 
prevede, că în cazurile în care în 
baza contractului de antrepriză în 
construcţii se execută lucrări pen-
tru satisfacerea necesităţilor soci-
ale şi a altor necesități personale 
ale persoanei fizice-client, atunci 
faţă de relaţiile stabilite între părţi 
se aplică respectiv prevederile pa-
ragrafului, ce consfințesc dreptu-
rile clientului în baza contractului 
de antrepriză în vederea deservirii 
sociale a populaţiei.

Această normă nu exclude apli-
carea faţă de relaţiile menţionate a 
normelor referitoare la antrepriza 
în construcţii, în măsura în care 
nu contravin lor, în baza analogiei 
legii.

De asemenea, art. 749 a Co-
dului Civil al Federației Ruse[6], 
prevede participarea la antrepriza 
de construcție a inginerului (fir-
ma inginerică). Inginerul execută 
acţiunile din numele clientului în 
baza contractului de mandat. Îm-
puternicirile inginerului se indică 
în procură sau în însuşi conţinu-
tul contractului. În ambele cazuri 
împuternicirile lui pot fi într-o 
anumită măsură limitate. Clientul 
singur, alege inginerul şi alegerea 
sa este obligatorie pentru antrepre-
nor. Desigur, aceasta nu exclude 
ca părţile din timp să stabilească 
de comun acord persoana ingine-
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bilitate 11 ,,Contractele de construcții,, nr, 
64 din 04.07.2002. În: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 135-136 din 
03.10.2002.
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rului. Răspunderea pentru toate 
actele juridice ale „Inginerului” 
o poartă clientul cu condiţia, că 
aceste acte sunt săvârşite în limi-
tele împuternicirilor acordate[13, 
p.84].

În concluzie, putem menționa 
că, necătând la aplicarea largă a 
acestui contract, totuşi în litera-
tura juridică de specialitate el nu 
este destul de suficient tratat, fiind 
acordată mai multă atenţie anumi-
tor tipuri de antrepriză, care sunt 
considerate ca contracte de sine 
stătătoare, asupra cărora se apli-
că, cu unele excepţii, şi regulile 
antreprizei în general. Studierea 
amănunțită a contractului de antre-
priză în construcții este determina-
tă şi de faptul, că sfera aplicării lui 
este destul de vastă, iar încheierea 
acestui contract necesită respecta-
rea anumitor reguli contractuale. 
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